Verwerkingen
Puzzelblad Jezus wijst ons de weg
Je hebt nodig:

- Voor elk kind een kopie van werkblad 1
- Teken- en kleurmaterialen

Werkwijze:

Deze plaat is een doolhof. Bekijk hem samen met de kinderen. Wat zie je
allemaal?
Onderaan zie je een man. Dat is Jezus. Je ziet ook een heleboel hartjes. Wat
zou dat kunnen betekenen? Een heleboel liefde. En bovenaan in het rondje
staan drie letters. Zijn er kinderen die dat al kunnen lezen? Daar staat ‘God’.
O, en in de andere hoek bovenaan en onderaan staan ook letters. Daar staat
‘Jezus wijst ons de weg’.
En als je goed kijkt kun je een weg maken van Jezus naar God, via de hartjes.
Laat zien hoe een weg wel kan gaan en hoe een weg niet kan gaan.
Laat de kinderen daarna de goede weg vinden.
Praat ondertussen over de weg die Jezus ons wijst.
De kinderen mogen de plaat inkleuren als ze de weg hebben gevonden.

Tijdsduur:

10 min.

Routekaart
Je hebt nodig:
		
-

Een voorbeeld van een plattegrond of routekaart, bij voorkeur van de
omgeving van je kerkgebouw
Voor elk kind een leeg vel A4
Teken- en kleurmaterialen
Voor elk kind een etiket met de tekst ‘Jezus is de weg naar God de Vader –
Johannes 14: 1-13 (of print deze tekst vooraf op het papier)

Werkwijze:

Houd een kort inleidend gesprekje. Jezus wijst ons de weg naar God de Vader,
naar een gelukkig leven. Wat betekent dat voor jou, wat versta je onder
gelukkig leven? Door te luisteren naar Jezus en Hem te volgen kunnen we bij
God komen, ‘gelukkig leven’ bereiken.
We gaan zelf een routekaart maken. Bekijk samen hoe een routekaart eruit kan
zien. Denk aan de wegen, pijlen; vertaal dat naar de concrete situatie rondom
het kerkgebouw.
De kaart die wij gaan maken heeft als einddoel ‘gelukkig leven’. Teken ergens
op het papier een vierkant (of vorm naar keuze) waar je ‘gelukkig leven’
verbeeldt. Hier leidt de weg, die je gaat tekenen, naartoe.
Maak weggetjes en teken erbij wat jou helpt om bij je eerder getekende einddoel
te komen.
Plak het etiket met tekst op het vel.
Zijn er aan het einde kinderen die hun routekaart willen laten zien en erover
willen vertellen?

Tijdsduur:

15 min.
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Spel Er is maar één weg!
Je hebt nodig:

-

Schilderstape
Voor elk kind een rietje
Voor elk team een pingpongballetje
Evt. een prijsje voor (alle kinderen van) het winnende groepje

Voorbereiding:

Markeer voor de start van de kindernevendienst twee rechte paden met
schilderstape. Maak de paden ongeveer 10 cm. breed (breder voor de jongste
kinderen) en 3 tot 4 meter lang.

Speelwijze:

Start met een gesprekje. Jezus zegt: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven.
Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij.’ Bespreek met de kinderen wat
Jezus bedoelt met deze uitspraak.
Vertel dat jullie een spel gaan spelen. Je kunt het spel alleen winnen als je het
pingpongballetje de weg laat volgen en niet buiten de lijnen komt. Zo kun je
ook alleen bij God komen via Jezus. Dit is de enige weg naar God. Er is geen
andere weg mogelijk.
Verdeel de kinderen in twee groepjes van gelijke grootte. Mochten de groepjes
te groot worden, kun je nog een derde groep maken.
Elke groep krijgt een pingpongballetje en elk kind krijgt een rietje. De eerste
spelers van elke groep proberen met hun rietje het pingpongballetje over de
weg te blazen. Wanneer het balletje buiten de lijnen komt, moeten zij opnieuw
starten.
Als zij het balletje naar het eindpunt hebben geblazen, brengen zij het balletje
naar het volgende groepslid die vervolgens ook probeert het balletje over de
weg te blazen. Welk groepje is het eerst klaar en heeft dus gewonnen?
Praat met de kinderen na over het spel. Hoe moeilijk was het? Welke tactiek
werkte goed? Kunnen ze een link leggen met het volgen van Jezus, die De Weg
is?

Tijdsduur:

15 min.

Puzzelblad Johannes 14: 1-13
Je hebt nodig:

-

Werkwijze:

Vul de goede letters in bij de woorden.
Knip alles uit en plak het op het extra vel papier.
Zorg ervoor dat het eruit gaat zien, zoals het voorbeeldje onderaan het
kopieerblad.
Wat is nu de tekst?

Oplossing:

Jezus is de weg, de waarheid en het leven – Johannes 14: 1-13

Tijdsduur:

10 min.
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Voor elk kind een kopie van werkblad 2
Voor elk kind een gekleurd vel stevig papier
Scharen
Lijm
Schrijfmaterialen

Straatnaambord
Je hebt nodig:

- Voorbeelden van verschillende straatnaamborden. Let erop, dat er minimaal
één bij zit waar ‘tekst en uitleg’ bij staat.
- Voor elk kind een stuk donkerblauw fotokarton, maat ca. 30 x 8 cm.
- Voor elk kind een witte krijtstift / chalk marker
- Linialen

Voorbereiding:

Zoek plaatjes van verschillende straatnaamborden, bijv.
https://sleutelstad.nl/wp-content/uploads/2017/02/WhatsApp-Image-2017-0213-at-10.36.17-1.jpeg. Zorg dat er ook borden zijn waar uitleg bij staat.
Tip: maak zelf foto’s van straatnaamborden van de omgeving van de kerk.

Werkwijze:

Bekijk gezamenlijk de voorbeelden van de straatnaamborden. Wat zie je? Als
de straat naar een persoon genoemd is, staat er soms tekst en uitleg bij: in
kleine letters staat uitgelegd wie het is/was, wat hij/zij deed en/of wanneer hij/zij
leefde.
Maak een straatnaambord, dat past bij het Bijbelverhaal van vandaag. Je kunt
zelf kiezen welke tekst je op je bord schrijft.

Voorbeelden:

- De Weg, de Waarheid en het Leven
- De enige weg naar het leven
- De weg naar God de Vader
Denk na over wat je eronder kunt zetten als uitleg. Het mag duidelijk zijn dat we
hier Jezus bedoelen

Straatnaamborden zijn bijna altijd donkerblauw met een witte rand en witte
letters.
Op de foto staat ‘A.D.’ Dat is een afkorting van Anno Domini. Dat betekent: het
jaar van onze Heer. Dat betekent: het geboortejaar van Jezus.
Tijdsduur:
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15 min.

Puzzelblad Jezus, de enige weg naar het leven
Je hebt nodig:

- voor elk kind een kopie van werkblad 3
- Schrijfmaterialen

Werkwijze:

Spreek af in welke volgorde en hoe de elementen op het werkblad worden
gedaan. Er staan twee puzzeltjes, een spelletje en een gespreksonderwerp op.

Oplossingen:

- Van-Jezus-naar-leven-puzzel: Jezus – lusje – lesje – vlees – leven
- Doolhof:

Tijdsduur:

15 min.
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Johannes 14: 1-13
Vul de goede letters in bij de woorden.
Knip alles uit en plak het op een vel papier.
Plak bovenaan het kruis en daaronder de tekst.
Plak de tekst in de goede volgorde. Zie voorbeeldje.

Johannes
14:1-13

JEZUS IS
DE WEG

Voorbeeld:
DE WAARHEID

EN HET LEVEN
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Jezus, de enige weg naar het leven
Johannes 14: 1-13

VAN-JEZUS-NAAR-LEVEN-PUZZEL

J

Vul op de lege regels een woord in door steeds
1 letter te vervangen door een andere.
De nieuwe letter is al gegeven.

L

Kun jij de 3 ontbrekende woorden vinden?
Iedere regel wordt er dus 1 letter vervangen.

V

E

Z

U

S
E

L

E

V

E

N

SPELLETJE
In het huis van God zijn vele kamers, vertelt Jezus.
Lees maar na in Joh. 14:1.
Dit spelletje speel je met twee personen. Het is de
bedoeling dat jullie kamertjes gaan maken.
Om de beurt zet je 1 streepje. Degene die een
vierkantje, een kamertje, afmaakt, krijgt een punt en
mag nog een keer.
Degene met de meeste kamertjes (punten) wint.

DOOLHOF
Kun jij de weg vinden in dit huis? Ga
links naast de deur naar binnen en
vind je weg tot op het dak.

SAMEN OVER DENKEN
We leren dat je op God mag vertrouwen.
Ook al zien we Hem niet.
Hoe kun je dat doen?
Vind je dat moeilijk?
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